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“GÜLSİN ONAY  
ÇALIYOR” 

Gülsi̇n Onay  piyano 



Albert Long Hall  Klasik Müzik Konserlerinin gerçekleşmesini mümkün kılan 
ana destekçimiz  T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür ederiz.

Ana Destekçi

Ulaşım Destekçisi



JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 

Partita, No. 1, Si Bemol Majör, BWV. 825 –SÜRE: 15 dakika 

Praeludium / Allemande / Corrente / Sarabande / Menuet I / Menuet II / Gigue 

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847) 

Variations Sérieuses, Re minör, Op. 54 –SÜRE: 12 dakika 

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849) 

Fa Majör Ballad, No. 2, Op. 38 –SÜRE: 7 dakika 

A R A 

AHMED ADNAN SAYGUN (1907-1991) 

İnci’nin Kitabı, Op. 10 –SÜRE: 8 dakika 

FRANZ SCHUBERT (1797-1828) 

“Auf dem Wasser zu singen” (Su Üzerinde Şarkı Söylemek), S. 
558 (Düzenleme: Ferencz Liszt) –SÜRE: 4 dakika 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) 

Mi bemol Majör Sonat, No. 26, Op. 81a, “Les Adieux” (Das 
Lebewohl) –SÜRE: 18 dakika 

Das Lebewohl: Adagio – Allegro / Abwesenheit: Andante espressivo / Das Wiedersehen: 
Vivacissimamente 

P R O G R A M

Programda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Konserlerimizde ses ve görüntü kaydı yapılması, 
fotoğraf çekilmesi kesinlikle yasaktır.



GÜLSİN ONAY piyano

Piyano çalmaya üç buçuk yaşinda başlayan ve Üstün Yetenekli Çocuklar Yasasi 

kapsaminda Paris Konservatuvari’nda öğrenim gören Gülsin Onay’a 1987’de 

Devlet Sanatçisi unvani verilmiştir. 1988’de Boğaziçi, 2007’deyse Hacettepe 

Üniversiteleri tarafindan Fahri Doktora ile onurlandirilmiştir. Onay, 

Cumhurbaşkanliği Senfoni Orkestrasi Solisti olup, Bilkent Üniversitesi’nin de 

sürekli sanatçisidir. Yurt içi ve dişinda pek çok yardim konseri veren Gülsin 

Onay, 2003’te UNICEF Türkiye Millî Komitesi tarafindan “İyi Niyet Elçisi” 

seçilmiştir. Sanatçiya ayrica Sevda-Cenap And Müzik Vakfi tarafindan 2007 

Onur Ödülü Altin Madalyasi, Donizetti 2011 Klasik Müzik Ödülleri “Yilin 

Piyanisti” Ödülü, 42. İstanbul Müzik Festivali 2014 “Onur Ödülü” takdim 

edilmiştir. 

2004’te başlayarak kisa sürede dünya genelinde klasik müzik çevrelerinin 

dikkatini çekmeyi başaran Onay’in uluslararasi müzik kariyeri Arjantin'den 

Japonya'ya uzanan bir coğrafyada 5 kita ve 73 ülkeyi kapsar. Bugüne kadar 

dünyanin belli başli tüm müzik merkezlerinde dinleyicilerle buluşan sanatçi 

Dresden Staatskapelle, İngiliz Kraliyet Filarmoni, Philharmonia Orkestrasi, 

İngiliz Oda Orkestrasi, Japon Filarmoni, Münih Radyo Senfoni, Saint 

Petersburg Filarmoni, Tokyo Senfoni, Varşova Filarmoni, Viyana Senfoni 

gibi önemli orkestralarla konserler vermiştir. Birlikte çaldiği şefler arasinda 

Vladimir Ashkenazy, Erich Bergel, Michael Boder, Andrey Boreyko, Jorg 

Faerber, Vladimir Fedoseyev, Edward Gardner, Neeme Järvi, Emmanuel 

Krivine, Ingo Metzmacher, Esa-Pekka Salonen, José Serebrier, Vassily 

Sinaisky, Stanisław Wisłocki ve Lothar Zagrosek sayilabilir. 

Gülsin Onay’in konser verdiği salonlar arasinda Amsterdam Concertgebouw, 

Berlin Filarmoni Salonu, Viyana Konzerthaus, Londra Queen Elizabeth 

Hall, Wigmore Hall, Paris Salle Gaveau, Washington DC National Gallery 

of Art ve New York Miller Theater yer almaktadir. Onay Berlin, Varşova 

Sonbahari, Granada, Würzburg Mozart Festivali, Newport, Schleswig-

Holstein ve Uluslararasi İstanbul gibi dünyanin önemli müzik festivallerinin 

eleştirmenlerce beğenilen, aranan bir ismidir. 



20’yi aşkin albüm kaydeden ve ülkemizdeki CD'leri Lila Müzik etiketiyle 

yayinlanan sanatçinin, özellikle Rahmaninof ve Çaykovski piyano 

konçertolarini seslendirdiği albümü başta Vladimir Ashkenazy olmak üzere 

pek çok meslektaşinin takdirini kazanmiştir. Son yillarda Amerika'da da peş 

peşe çikan albümleriyle adindan söz ettirmektedir. 

Rahmaninof yorumlariyla müzik otoritelerinden büyük övgüler derleyen 

Gülsin Onay, uluslararasi alanda da ayricalikli bir Chopin icracisi olarak kabul 

edilmektedir. Polonya Hükümeti Gülsin Onay'i Chopin yorumlari nedeniyle 

Polonya Devlet Nişani ile onurlandirmiştir. Hocasi Saygun'un dünya çapinda 

en güçlü yorumcusu olarak tanimlanan Onay, gerek konser programlarindan 

gerekse kayitlarindan eksik etmediği bestecinin eserlerini önemli orkestralar 

eşliğinde sayisiz ülkede seslendirmiştir. Ayrica kendisine adanmiş olan 

Saygun’un 2. Piyano Konçertosu ile Stuppner, Tabakov ve Hoinic’in 

konçertolarinin dünya prömiyerlerini gerçekleştirmiştir. Öte yandan, ünlü 

piyano virtüozu Marc-André Hamelin Gülsin Onay için Prelude, Denis Dufour 

ise Avalanche’i bestelemiştir. 

Onay, 2017’de, Türkiye’nin en önemli bestecilerinden biri ve kendisinin 

de öğretmeni olan Ahmed Adnan Saygun’un eserlerini, doğumunun 110. 

yildönümünde Türkiye’de ve yurt dişinda, Hong Kong’dan Almanya’ya uzanan 

bir coğrafyada seslendirmiş ve solo piyano eserlerini kaydetmiştir. Ayrica 

Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’nin sanat danişmanliğini yapmaktadir. 





JOHANN SEBASTIAN BACH  
1685-1750

Kökleri 1540’a dayanan müzisyen bir aileden 

gelen J. S. Bach’ın bestelerinin çoğu dinsel 

içerikli yapıtlardır. Yaşamı boyunca Almanya 

sınırlarının dışına hiç çıkmamış, ancak İtalyan 

sonat ve konçertosuna, Fransız süit ve uvertür 

biçimine örnekler vermiş, bunların içine Alman 

geleneğini de katarak kendi dehasıyla tüm 

müzik kültürlerini birleştirmiştir. 1750’de 

öldüğü zaman müzik tarihinde Barok çağ 

kapanmış ve Klasik Çağ başlamıştır. Ama 

yine de, Barok çağın değil, bütün zamanların 

bestecisi olarak müzik tarihine geçmiştir. 

J. S. Bach’ın 1726-1730 yılları arasında yazdığı 

son partita serisi o güne kadar yazdıkları 

arasında en teknik ustalık isteyenidir. İlk seri 

İngiliz Süitleri, ikinci seri Fransiz Süitleri 

olarak anılırken, bu üçüncü seri Alman Süitleri 

olarak adlandırılmıştır. Ama sözkonusu 

adlandırma tamamen editöryel bir geleneğin 

ürünü olup, süitlerin içeriğine dair herhangi bir 

gönderme yapmamaktadır. Partita, No. 1, Si 

Bemol Majör, BWV. 825 bu altı partitalık son 

setin açılış parçası olup içlerinde en alımlısıdır. 

Fransız süitlerine özgün bir ruhla akar; zarafet, 

ajilite (kıvraklık), neşe ve asalet yüklüdür. 

Açılış trili sağ elden sonra sol elde kusursuzca 

tekrarlanmalıdır. Bölümün içinde harika bir 

oran dengesi vardır. Sonraki bölümlerde az 

daha temposu yavaşlayan bu süitin en ünlü 

bölümü ellerin çaprazlanarak çaldığı heyecan 

verici Gigue’dir. 

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY 
1809-1847

Mendelssohn, imge zenginliği, lirik anlatımı, 

coğrafi başlıklı senfonik yapıtları, keman, 

piyano, konçertoları, piyano için Sözsüz 

Şarkilar’ı ve oda müzikleriyle klasik dönemle 

romantik dönemi birleştirir. Müzik tarihine, 

kendi parlak bestelerinin yanı sıra, J. S. Bach’ın 

yapıtlarını kazandırması da ayrı bir katkıdır. 

Onun en ünlenmiş parçalarından birisi Bir Yaz 

Gecesi Rüyasi adlı sahne müziğinin içindeki 

Düğün Marşi’dır. 

Mendelssohn, 1841’de Prusya kralı tarafından 

koro ve orkestra konserlerini yönetmek 

için Berlin’e çağrıldığı dönem Variations 

Sérieuses’ü bestelemiştir. O sıralarda 

pek sevilen Variation Brilliantes (parlak 

çeşitlemeler) başlığına bir tepki olarak “ciddi 

çeşitlemeler” başlığını kullanmış, ama yine 

de piyanistin parlak bir ustalık göstermesini 

istemiştir. 



FRÉDÉRIC CHOPIN   
1810-1849

Piyanonun şairi olarak Romantik döneme 

damgasını vurmuş besteci ve piyanist Chopin 

Polonya’da dünyaya gelmiş, orada öğrenim 

görmüş ve ülkesinin acılarını yakından 

yaşamıştır. 1831’de Paris’e yerleşmiş, zamanın 

edebiyatçılarıyla ve büyük müzikçileriyle 

dostluklar kurmuş, dersler vererek yaşamını 

kazanmıştır. Kadın yazar George Sand ile aşkı, 

vereme tutulup ölmesi, onun yaşamını daha da 

ilginç ve acıklı bir hale getirmiştir. Bestecinin 

bir iki oda müziği yapıtı dışında tüm yapıtları 

kendi çalgısı olan piyano içindir. 

Chopin, Robert Schmann’a ithaf ettiği Fa 

Majör Ballad’ını Mayorka’da, vahşi doğanın 

içinde yer alan bir manastırda, kendisine 

Paris’ten yollanan Pleyel marka bir piyanoda 

bestelemiştir. Yumuşak ve melodik bir siciliana 

ile şeytanî bir presto con fuoco’nun öpüştüğü 

eser Chopin’in Leipzig karşılaşmalarında 

Schumann’a aktardığına göre şair Adam 

Mickiewicz’den esin almıştır. Uzmanlar esin 

kaynağı olan şiirin Świtezianka olduğunu 

düşünmektedir, çünkü Mickiewicz bu şiiri bir 

sanatçılar buluşmasında Chopin’i Laura ile 

Philo’yu çalarken dinledikten sonra yazmıştır. 

Laura ile Philo adlı parçanın sözleri köpeklerin 

uyuduğu ve ay ışığının vurduğu bir saatte 

ormanın içini titreten bir şey olduğundan 

bahseder. Mickiewicz’in şiiri ise ay ışığında 

buluşan güzel bir oğlan ile kızı tasvir eder. 

AHMED ADNAN SAYGUN  
1907-1991

İzmir’de doğan Ahmed Adnan Saygun, 

çoksesli müziğimizin öncülerinden birisidir. 

Etnomüzikolog ve öğretmen olarak da Türk 

müziğine hizmet etmiştir. Mod öncesi ve mod 

içi müzikler üzerine yaptığı araştırmalar, bugün 

Türkiye’deki çoksesli müzik çalışmalarına ışık 

tutmuştur. Yapıtlarının tümü modal yapıda, 

bazen de pentatonik karakterdedir. Saygun’un 

sayısı 77’ye varan bestelerinde halk ezgileri 

kadar halk masalları, destanlar ve gizemsel 

İslam ilahileri de yer alır. Operaları, korolu 

kantatları, beş senfonisi, keman, piyano, viyola 

ve viyolonsel konçertoları, birçok oda müziği ve 

solo piyano için yapıtıyla çağdaş müziğimizin 

temel figürlerinden birisidir. 

Ahmet Adnan Saygun’un ilk dönem 

eserlerinden olan İnci'nin Kitabı piyano 

için 7 parçadan oluşmaktadır. Besteci 1934’te 

yazdığı eserini Fransa'da Schola Cantorum’da 

eğitim gördüğü yıllarda armoni ve kontrpuvan 

hocası olan Madam Eugène Borrel'e ithaf 

etmiştir. Türk halk ve geleneksel müziğimizi 

yansıtan kitap “İnci”, “Afacan Kedi”, “Masal”, 

“Kocaman Bebek”, “Oyun”, “Ninni” ve “Rüya” 

başlıklı yedi yalın parçadan oluşmaktadır. 

Bestecinin yurt dışında yayımlanan ilk eseri 

olan İnci’nin Kitabi o dönemde American 

Music Teachers Association (Amerikan Müzik 

Öğretmenleri Birliği) tarafından pek çok kitap 

arasından seçilerek, piyano öğretmenlerine 

tavsiye edilmiştir. Bugün çağdaş Türk piyano 

eğitimi dağarcığında da oldukça önemli bir 

yere sahiptir. 



FRANZ SCHUBERT  
1685-1750

Çek asıllı bir baba ve Polonyalı bir annenin 

oğlu olan Franz Peter Schubert, 19. yüzyılın 

en büyük bestecilerinden ve gelmiş geçmiş en 

duyarlı şarkı yazarlarından biridir. Otuz bir 

yıllık yaşamına sığdırdığı 8 senfoni, pek çok 

şarkı, oda müziği yapıtı ve piyano parçalarıyla 

Romantik ruhun ilk temsilcilerinden biridir. 

Mozart’tan bile kısa yaşayan Avusturyalı 

sanatçı, çok erken yaşta bestecilik olgunluğuna 

erişmiştir. Lied’leri, Bitmemiş Senfoni’si ve 

Alabalik Beşlisi ile müzik tarihinde unutulmaz 

bir yeri vardır. 

1823’te tarihli “Auf dem Wasser zu singen” 

başlıklı lied Friedrich Leopold zu Stolberg-

Stolberg’in bir şiiri üzerine yazılmıştır. 

Müzik suyun üzerinde kayıkla gezerken içine 

daldığımız düşünceleri tasvir eder. Piyanonun 

bir barcarole’ün 6/8’lik rtiminde akan ezgisi 

suyun mehtapta ışıldayan minik dalgalarını 

anlatır. Orijinal şiirin her kıtasında ezgi minör 

ve major tonlar arasında gezinip durur. 

LUDWIG VAN BEETHOVEN  
1770-1827

Almanya’nın Bonn kentinde doğan Beethoven, 

klasik dönemin hazinesini Romantik dönemin 

kaynaklarına aktaran bir köprü olarak 

görülmektedir. Çoğu yapıtında güçlü bir 

dinamizm, ateşli bir dışavurum ve kamçılayıcı 

duygular hissedilir. Ama bunların yanı sıra, 

yer yer ince bir alay, Haydn-Mozart’ınkinden 

biraz farklı da olsa, Romantik bir ironi duyulur; 

fırtınalı öyküleri yumuşacık, sıcacık bir deyişe 

akar. 

Beethoven’ın “Les Adieux” adlı Mi 

Bemol Majör sonatının esas başlığı “Das 

Lebewohl”dür. Besteci bu sonatın ilk 

bölümünü Viyana Fransızlar tarafından ele 

geçirilmeden 8 gün önce, 4 Mayıs 1809’da 

tamamlamıştır. Onu kollayıp koruyan ve de 

öğrencisi olan çok sevdiği Arşedük Rudolph 

ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı için besteci 

ona bu müzikle veda etmek istemiştir. 

Eserin ikinci ve üçüncü bölümlerini Viyana 

düştükten sonra, erkek kardeşinin evindeki 

kilere sığındığı dönemde, ancak aylar sonra 

tamamlayabilmiştir. Üzüntüsü derindir, duyma 

yeteneği de iyice azalmıştır. Eser Breitkopf 

& Härtel şirketi tarafından bugün bildiğimiz 

Fransızca başlıkla basılınca inanılmaz 

öfkelenir. Adagio olan ilk bölüm bestecinin 

derin üzüntüsünü tasvir eder. Piyanonun bir 

kornonun seslenişi gibi üç hecesine bölerek 

duyurduğu Le-be-wohl sözü eser boyunca 

motif olarak tekrar eder. Final bölümünde 

ise besteci Arşedük Rudolph’un bir gün geri 

döneceğine olan inancını ifade eder.





G E L E C E K  P R O G R A M
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